
الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد جداًصفا عامر كامل اسماعٌل العان1ً

االولجٌد جداًفاطمه خالد محمد سعٌد عبد القادر البٌطار2

الثانًجٌد جداًاحمد سمٌر اسماعٌل علً العبٌدي3

االولجٌد جداًزٌنب نجم عبد االمٌر سلمان السامرائ4ً

االولجٌد جداًاحمد كاظم جوده موسى المسلماوي5

االولجٌد جداًرسل اسامه بهاء عبد الحسٌن الصراف6

االولجٌد جداًاٌه مهدي حمزه كاظم الخفاج7ً

االولجٌد جداًصهٌب لطٌف عواد راضً الجبوري8

الثانًجٌدورود فوزي فٌصل الحسن9ً

االولجٌدطارق سلمان حنتوش سلٌم الطائ10ً

االولجٌدالهام حمٌد جابر حلو العبودي11

االولجٌدزهراء صادق جبار عباس الجٌزان12ً

االولجٌدساره علً جمٌل احمد المشاٌخ13ً

االولجٌدحٌدر صبحً محمد جدوع الجبوري14

االولجٌدبدور فاضل علوان فرج العامري15

االولجٌداحمد حكمت احمد فرض علً فٌلً 16

االولجٌدطٌف سرمد عبد منصور ٌونو17

االولجٌدانعام عمار رٌشان مجٌد الصمٌدع18ً

الثانًجٌدشهد علً جواد عبد الرحمن التسلٌم19ً

االولجٌدسرمد سعد عبد الكرٌم طاهر الجاف20

االولمتوسطرنا قحطان حسن علً البٌات21ً

االولمتوسطاحمد سعدي حمادي حسٌن الطائ22ً
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االولمتوسطزهراء ماجد نجم عبد هللا الساعدي23

االولمتوسطزٌد مثنى داٌخ واعً الهمٌص24

االولمتوسطسمر رائد محمد حسن الجبوري25

االولمتوسطصفا جبار عبد هللا حسن 26

الثانًمتوسطرٌاض عبد الكرٌم حسٌن علوان العزاوي27

االولمتوسطزهراء جواد خلٌل ابراهٌم النعٌم28ً

االولمتوسطرٌم رٌسان براك منصور العظٌم29ً

االولمتوسطعالء كاظم جواد هادي الموسوي30

االولمتوسطنصر فاضل محمد علً الطائ31ً

االولمتوسطعلً طارق مرزه حمزه الحل32ً

االولمتوسطعلً هاشم رفش عبٌد المٌاح33ً

االولمتوسطاحمد عامر عبد الستار خلٌل القره غول34ً

االولمتوسطسراج عبد الجبار وحٌد الحجام35ً

االولمتوسطقبس سامً حمود جاسم السعدي36

االولمتوسطمحمد عبد االمٌر جاسم غفوري الربٌعً 37

االولمتوسطعذراء حسن فٌصل عباس الحسن38ً

االولمتوسطمروان سالم احمد حمد العٌثاوي39

الثانًمتوسططالب مازن طالب خزعل مكٌه40

االولمتوسطبٌداء كاظم حمٌد ٌوسف العامري41

االولمتوسطاسراء فاروق خضٌر المشاهدي42

االولمتوسطعلً محمد حسٌن عبود العكاب43ً

االولمتوسطسامر سمٌر جاسم محمد علً القٌس44ً

االولمتوسطٌاسر عمار عادل حسن الخٌاط45

الثانًمتوسطاحمد حامد محمود احمد الشجٌري46

االولمتوسطساره رعد خلٌل اسماعٌل التمٌم47ً

الثانًمتوسطسنارٌه عبد الحمٌد رشٌد كاظم القرةغول48ً

الثانًمتوسطزهراء صبار باجً عبد هللا ال حاج49

االولمتوسطاسٌل عالء الدٌن كرٌم سلمان العقاب50ً



االولمتوسطاحمد عاصم عٌفان لطٌف الدلٌمً 51

االولمتوسطاسٌل عباس جوده محسٌن الدلٌم52ً

االولمتوسطرٌام مناضل فاضل حسن الفتالوي53

الثانًمتوسطعفراء حسٌن علً جمٌل الراوي54

الثانًمتوسطسرى صادق جعفر وهٌب القزاز55

االولمتوسطامنه مهند لوٌج سلمان السعدي56

الثانًمتوسطعلً ابراهٌم علً طعان جوده الجبوري57

الثانًمتوسطشٌماء عبد العظٌم عزٌز عبد السادة البٌرم58

االولمتوسطانور حسٌن داود صالح التمٌم59ً

االولمتوسطعمار سمٌر عزٌز انطوان السحار60

الثانًمقبولاحمد هشام احمد محمود العجٌل61ً

الثانًمقبولعلً لٌث سعٌد مجٌد البٌر قدار62

االولمقبولنور علً حسٌن مكٌل الظاهري63

الثانًمقبولجنٌد ناجً ابراهٌم عبد هللا الدلٌم64ً

الثانًمقبولمصطفى سعد عرٌبً ابراهٌم المدفع65ً

االولمقبولاثٌر رٌاض عبد الستار حبٌب النعٌم66ً

االولمقبولسماح محمد عز الدٌن عبد هللا القنه67

الثانًمقبولقاسم محمد قاسم عبد هللا القرٌش68ً

الثانًمقبولمحمد فوزي كاظم حسٌن الجناب69ً

الثانًمقبولحٌدر انور احمد حسن الخفاج70ً

االولمقبولعلٌاء عبد الكرٌم نجم عباس التمٌم71ً

الثانًمقبولاسٌل عبد الرزاق محمد حبٌب العبادي72

الثانًمقبولاحمد عبد الخالق سعد غنً الصائغ73

الثانًمقبولمهند اسماعٌل عبد هللا خلٌل المجمع74ً

االولمقبولمصطفى معد ابراهٌم مجٌد الحضاري75

الثانًمقبولمٌنا فارس ابراهٌم محمد الخلٌل76

الثانًمقبولنور عبد الرحمن محمد77

الثانًمقبولاوس علً شاكر نصٌف العبٌدي78



االولمقبولعلً زهٌر شاكر حمودي الحداد 79

الثانًمقبولرنٌن رائد الفرٌد هربرت80

الثانًمقبولكاظم غفار كاظم سعٌد الٌوسف81

الثانًمقبولدٌنا عباس فاضل ضاحً الضاح82ً

الثانًمقبولحٌدر سراب سعدون جاسم الخزرج83ً

الثانًمقبولجرٌر لقمان محمد جعفر الحداد84

الثانًمقبولسالم محسن علً عباس الطائ85ً

الثانًمقبولخلدون محمد مهدي نامس العبٌدي86

الثانًمقبولهدٌل نبٌل هاشم محمد الرشدي87

الثانًمقبولابتهال عبد العزٌز سعٌد طعمة الالم88ً

الثانًمقبولسحر راشد جوبان حافظ89

الثانًمقبولعبد الغفار سعد غفوري خلٌل العان90ً

الثانًمقبولاحمد زٌاد عبد الحمٌد سعٌد91

الثانًمقبولانس جٌاد مهدي خضر المصالوي92

الثانًمقبولرسل عبد الستار عبد الجبار محمد93

الثانًمقبولغٌث عباس نوار مهبول الكرطانً  94

الثانًمقبولصبا عدنان عبد هللا مزعل القٌس95ً

الثانًمقبولوائل عقٌل عدنان اٌوب صبري العزي 96

الثانًمقبولقصً عبد هللا مهاوش جاسم العزاوي97

(التكمٌلً)الثانًمقبولعفان صالح احمد ذٌاب العٌثاوي98



الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولامتٌازفرقد علً عباس علً القٌس1ً

االولامتٌازبالل عبد الغفور مرعً حسن الراوي2

االولجٌد جداًمحمد قٌس علوان عبد هللا العٌثاوي3

االولجٌد جداًاغادٌر فاضل حمزة حٌدر النداوي4

االولجٌد جداًامٌر عبد الكرٌم عبد االمٌر حمادي الوائل5ً

االولجٌد جداًملوك شاكر عباس جاسم الخفاج6ً

االولجٌد جداًاٌمان كاطع سلمان شعنون الزهٌري7

االولجٌد جداًسمٌره ٌوسف علً ٌوسف الخزرج8ً

االولجٌد جداًعواطف فاضل رشٌد مجٌد السوٌدي9

االولجٌد جداًاقبال علً حسن حسٌن رحٌمه10

االولجٌد جداًاسٌا عبد المجٌد احمد شهاب الشهاب11ً

االولجٌدهناء حسٌن محمد سهٌل عبد هللا المشهدان12ً

االولجٌدعلٌاء عدنان عبد الكرٌم حسٌن الجبوري13

االولجٌدعدنان ٌاس خضٌر عباس الجمٌل14ً

االولجٌدعبد الجبار هاشم حنون موسى الحسناوي15

االولجٌدمٌسون عبد الزهره شهٌد حسن الخزاع16ً

االولجٌدحسٌن علً حسٌن سلمان شوٌلٌه17

االولجٌدزهراء صالح مهدي كنعان المفرج18ً

االولجٌدرغد سلمان ابراهٌم حسٌن الطائ19ً

االولجٌدوسن عالء محمد احمد الطائ20ً

االولجٌدبتول حسن حمادي جاسم العكٌدي21

االولجٌداحمد جاسم كاظم داود الكردي22
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االولجٌدسوالف كمال فارس رشٌد الجاف23

االولجٌدازهار هادي عبد الوهاب حسن السهٌل24

االولجٌدهدى علً سعود علً الفالح25ً

االولجٌدشٌماء محمد حمٌد عبٌد الجبوري26

االولمتوسطمهند عبد الرحمن عبد القادر احمد الجادرج27ً

االولمتوسطعواطف ظاهر رمضان ابراهٌم العزاوي28

االولمتوسطانسام محمد مشجل الزم المالك29ً

االولمتوسطعبد الوهاب كوكز خلف دهش السامرائ30ً

االولمتوسطهاله عبد المنعم سمٌر عبد الواحد العان31ً

االولمتوسطسناء علً لعٌبً حسٌن الزوٌل32ً

االولمتوسطمٌاده عدنان عباس محمد شفٌع33

االولمتوسطمً نوري محمد ٌوسف القٌس34ً

االولمتوسطنجاح نٌازي عمر عبد اللطٌف قردار35

االولمتوسطاٌات عدنان شناوة حمد الشمري36

االولمتوسطخوله حسٌن عباس علً الجبوري37

االولمتوسطشٌماء عبد الرحمن عواد ابراهٌم العان38ً

الثانًمتوسطصفا حمزه صباح حسٌن الجمٌل39ً

الثانًمتوسطابتسام جعفر نظام الدٌن البرزنج40ً

االولمتوسطمحسن حسن علٌخ فرحان العتاب41ً

االولمتوسطمحمد عبد الحسٌن علً هادي الشوٌل42ً

االولمتوسطسحر محمد عباس محمد الصاف43ً

االولمتوسطانتصار عبد الستار شكر جواد الربٌع44ً

االولمتوسطهناء سلٌم ابراهٌم محمد السعدي45

االولمتوسطمحسن علً حمد سلٌمان العامري46

الثانًمتوسطجنان مالك جعفر علً الربٌع47ً

االولمتوسطعروبه علً سلٌمان بحر الجبوري48

الثانًمتوسطشٌماء حمٌد عبد الرضا مزبان التمٌم49ً

االولمتوسطهٌفاء علً محمد عبد هللا الخزرج50ً



االولمتوسطاحمد كاظم ٌونس عبٌد الجناب51ً

الثانًمتوسطصالح الدٌن رمضان قاسم 52

االولمتوسطمائده فٌصل شناوه عبود الفتالوي53

الثانًمقبولٌوسف طالب شاكر محمد العبٌدي54

الثانًمقبولحسام علً عبد حسن الخماسً 55

الثانًمقبولابتسام شغاتً محسن الحسن56ً

الثانًمقبولبشار كامل سمٌر كرسوع الدلٌم57ً

االولمقبوللٌث عماد شاكر هاشم العزام58

الثانًمقبولسالمه كاظم هادي خضٌر الكعب59ً

الثانًمقبولمنال عدنان سعد فٌصل المكصوص60ً

الثانًمقبولفراس كامل احمد حسن الحكٌم61

االولمقبولحمٌد علً حساب محٌمٌد السعٌدي62

االولمقبولسندس عباس جهاد كاطع الذهب63ً

الثانًمقبولسرور صفاء حمزة محمد علً الالمً 64

الثانًمقبولعدي محمد داود سلمان الساعدي65

الثانًمقبولامٌره ابراهٌم اسماعٌل محمود الهاشم66ً

الثانًمقبولحٌدر كرٌم نعمه هاشم الموسوي67

الثانًمقبولاٌمان علٌوي ناصر حسٌن البٌات68ً

الثانًمقبولوسن كامل جعفر عوده الفتل69ً

الثانًمقبولمٌسلون عبد الملك علً سهٌل السهٌل70

الثانًمقبولعواطف لطٌف رؤوف خلٌل المعملج71ً


